Com començar a exportar
per part de les empreses
agroalimentàries
Jornada tècnica
BALAGUER, dimecres 10 de maig de 2017

Presentació
Aquesta jornada està pensada per
obrir les portes a l’exportació a les
empreses del territori rural, donant les
pautes per iniciar-se en aquesta
aventura i no defallir. Obrir nous
mercats és interessant tant pels
resultats que quedaran reflectits en el
compte
de
l’exportació,
com
l’enriquiment a través de l’experiència
d’adaptar el producte a nous mercats
per tal de poder arribar a més clients
finals.
Establir la ruta a seguir per tal d’arribar
a exportar facilitarà a les empreses la
presa d’aquesta decisió, només quan
saps per on has de passar seràs
capaç d’emprendre el camí.
Un exemple real d’una microempresa
que va exportar el seu producte ens
ajudarà a posar-nos a la seva pell i
veure que tots tenim aquesta porta
oberta.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.05 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Concepció Cañadell, presidenta del Consell Comarcal de
la Noguera i del GAL Noguera Segrià Nord.
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera del
Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
9.15 h Introducció a l’exportació
Quan, com i per què començar a exportar?
Anàlisi de la nostra empresa
Sra. Sara Garcia, consultora de Vendes i Exportació, Mediterrae
Foods.
10.45 h Pausa
11.00 h Com afectarà l’exportació a la nostra empresa
- Com escollir els productes i els mercats a exportar
- Canals de distribució
- Dissenyar un pla de promoció internacional
Sra. Sara Garcia, consultora de Vendes i Exportació, Mediterrae
Foods.
12.00 h Cas pràctic
Sra. Esther Tusal, propietària de Tusal Artisan Nuts.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera del
DARP.

Organització

Lloc de realització
Consell Comarcal de la Noguera
C. Àngel Guimerà, 28-30
25600 - BALAGUER

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del correu:
rsabate@noguerasegrianord.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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